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معدل( 22.13 :معدل بدون احتساب نمره پایاننامه)22.50 :

موضوع پایان نامه :تخصیص و توزیع بهینه ترافیک
دکتری

2112- 2112

ریاضی کاربردی ،دانشگاه تبریز
موضوع پایان نامه :راهبردهای بهینه ممانعت ازجریانهای شبکه درطول زمان( .مطالعه موردی:
شبکه های ترافیک شهری)
معدل22.31 :

افتخارات
 کسب رتبه  2کشوری در آزمون سراسری ورودی دکتری در ریاضی کاربردی سال 12 عضویت در تیم منتخب دانشگاه برای شرکت در مسابقات ریاضی کشور در سالهای  22و 28 عضو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه تبریز از سال  2112تا 2112 -کارمند نمونه شهرداری مراغه در سال 2113

عالیق پژوهشی
بهینهسازی ترکیبیاتی ،بهینهسازی گسسته ،تخصیص وتوزیع بهینه ترافیک ،استراتژیهای تخریب
و دفاع بهینه شبکه ،جریانهای شبکه در طول زمان

تجربه های کاری
 2115-2121دانشگاه پیامنور واحد خداجو :تدریس دروس ریاضی  2و  ،8تحقیق در عملیات،
پژوهش عملیاتی ،آمار و کاربردهای آن در مدیریت  2و .8
 2121-2123دانشگاه تبریز :دستیار استاد برای دروس تحقیق در عملیات ،آنالیز عددی ،ریاضی
عمومی  2و .8
 2111-2110دانشگاه مراغه :تدریس دروس ریاضی عمومی  2و .8
 2110-2110دانشگاه مراغه :تدریس دروس ریاضی عمومی  2و .8
 2118-2112شهرداری مراغه :مسئول واحد برنامه ریزی و توسعه.
 2111-2118شهرداری مراغه :کارشناس برنامه ریزی و توسعه.
 :2113-2111شهرداری مراغه :مسئول واحد سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی.
 :2113-2111شهرداری مراغه :دبیر هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری مراغه.
-2113تابحال :شهرداری مراغه :معاون اداری و مالی شهرداری مراغه.
 :2111-2112جانشین شهردار مراغه

حوزه تدریس
ریاضی عمومی  8 ،2و  ،1ریاضی پایه ،تحقیق در عملیات ،پژوهش عملیاتی ،برنامه نویسی،
ساختمان داده ،جبر خطی.

حوزه های مطالعاتی
تخصیص ترافیک در شبکه ،جریانهای شبکه ،بهینهسازی خطی و غیر خطی ،برنامهریزی صحیح،
برنامه نویسی کامپیوتری ،ساختمان داده و الگوریتمها

انتشارات
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Research Projects:
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Submitted Manucripts:
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over time. submitted to: European Journal of Operational Research. (under

revision).
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flows interdiction. submitted to: Journal of Combinatorial Optimization,

Springer. (under revision).

Conference presentations:
[1] Sh. Morowati-Shalilvand, J. Mehri-Tekmeh, A Modified Algorithm for Traffic
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interdiction, 5th International conference of Iranian Operations Research Society,
Tabriz, Iran, 16- 17 May 2012.
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بعضی از دروس گذرانده
کارشناسی ارشد:
برنامه ریزی صحیح و شبکهها

نمره85 :

بهینهسازی و برنامهریزی خطی

نمره25:

بهینهسازی و برنامهریزی غیرخطی

نمره21.0 :

دکتری:
بهینه سازی ترکیبیاتی پیشرفته(دکتری)

نمره85 :

بهینه سازی محدب (دکتری)

نمره21 :

کنترل بهینه (دکتری)

نمره25 :

